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Sikadur®-42

Sikadur®-42 
Samorozlewna zaprawa epoksydowa 

Opis produktu Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej 
i specjalnie wyselekcjonowanych piasków kwarcowych. 

Zastosowanie Jako materiał samorozlewny stosowany na podłoża betonowe, kamienne, stalowe, 
żeliwne oraz aluminium, drewno, poliester i epoksydy do: 

 Podlewek na ciosach podłożyskowych mostów 
 Podlewek pod fundamenty maszyn 
 Cokolików do osadzania szyn 
 Mocowań słupów i innych elementów w głowicach fundamentowych 
 Osadzania kotew 
 Łączenia różnych elementów, wypełnienia styków, szczelin i pustek 

Właściwości  Dobra rozlewność nawet przy cienkich warstwach 
 Bezskurczowe utwardzanie 
 Bardzo wysokie wytrzymałości wczesne i końcowe 
 Możliwość stosowania na matowo-wilgotne podłoża mineralne 
 Materiał nieczuły na wysoką wilgotność powietrza w okresie utwardzania 

Dane produktu  

Postać 
 

Barwa Składnik A:  żółtawa 
Składnik B:  brązowawa 
Składnik C:  szara 
Produkt po wymieszaniu (A+B+C):  szara 

Opakowanie 12 i 24 kg 

Składowanie  

Warunki składowania / 
Czas przydatności do 
użycia 

Produkt przechowywany w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych 
pomieszczeniach, w temperaturze od +5°C do +30°C najlepiej użyć w ciągu 24 
miesięcy od daty produkcji. 

Dane techniczne  

Gęstość Składnik A: ~1,1 kg/l (w +23°C) 
Składnik B: ~1,0 kg/l (w +23°C) 
Składnik C (nasypowo): ~1,7 kg/l (w +23°C) 
Produkt po wymieszaniu(A+B+C): ~2,0 kg/l (w +23°C) 

Grubość warstwy Minimum 12 mm / Maksimum 50 mm, w jednym cyklu roboczym 
 



 

 2 2/3 Sikadur®-42

 

Właściwości 
mechaniczne  

 

Po 1 dniu 3 dniach 7 dniach 14 dniach 

W temp. +5°C - 110 N/mm² 120 N/mm² 130 N/mm² 

W temp. +20°C 110 N/mm² 120 N/mm² 130 N/mm² 130 N/mm² 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

 

 

Po 1 dniu 3 dniach 7 dniach 14 dniach 

W temp. +5°C - 25,0 N/mm² 27,0 N/mm² 29,0 N/mm² 

W temp. +20°C 25,0 N/mm² 27,0 N/mm² 29,0 N/mm² 30,0 N/mm² 

Wytrzymałość na 
rozciąganie przy 
zginaniu 

 

Przyczepność do 
podłoża 

Po 14 dniach, w temperaturze +20°C (DIN 53232) 
~4,0 N/mm² do suchego betonu, (przełom betonu) 
~3,5 N/mm²  do betonu matowo-wilgotnego:  
15-20 N/mm² do stali (oczyszczonej do stopnia Sa 21/2): 

Moduł sprężystości E  ~18 000 N/mm² (statyczny) 

Współczynnik liniowej 
rozszerzalności cieplnej 

~18 x 10-6 K-1 

Szczegóły aplikacji  

Jakość podłoża Podłoże musi być mocne, czyste, pozbawione zatłuszczeń, produktów korozji 
i resztek starych powłok. 

Przygotowanie podłoża Podłoża mineralne:  
Piaskowanie, lanca wodna, frezowanie lub groszkowanie. 
Stal i żeliwo:  
Piaskowanie lub szlifowanie. 
Epoksyd, poliester:  
Piaskowanie lub szlifowanie (materiały szlifierskie o grubym ziarnie). 

Warunki aplikacji 
 

Temperatura otoczenia Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Temperatura podłoża Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Temperatura materiału Minimum +5°C / Maksimum +30°C 

Instrukcja aplikacji  

Proporcja mieszania Składniki A : B : C = 6 : 1 : 28 ÷ 35 (wagowo), 6 : 1 : 16 ÷ 20 (objętościowo) 

Instrukcja mieszania Wymieszać wstępnie składnik A. Następnie dodać odpowiednią ilość składnika B 
i mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (maksimum 250 obr./min.) 
do momentu aż początkowo mętna masa stanie się przeźroczysta.  
Dodać odpowiednią ilość składnika C i kontynuować mieszanie jeszcze, przez co 
najmniej 3 minuty aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.  
Unikać napowietrzania mieszanki. 

Sposoby aplikacji Wymieszany materiał odstawić na krótko w celu odpowietrzenia a następnie wlać 
w przygotowane miejsce. Przy wypełnianiu miejsc zamkniętych, od góry należy 
zapewnić odpowiednie odpowietrzenie, tak aby nie tworzyły się pustki powietrzne. 
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Czyszczenie narzędzi Rozpuszczalnikiem Sika® Colma Cleaner. Stwardniały materiał można usunąć 

jedynie mechanicznie. 

 

Ilość materiału +5°C +10°C +20°C +30°C 

2 kg ~120 min. ~75 min. ~40 min. ~20 min. 

10 kg ~90 min. ~60 min. ~30 min. ~15 min. 

Czas przydatności do 
użycia 

 

Uwaga Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. 
Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, 
na które producent nie ma wpływu.  

Ochrona zdrowia 
i środowiska  

Warunki BHP Podczas pracy nosić rękawice, ubranie i okulary ochronne. W razie kontaktu 
z oczami lub długotrwałego kontaktu ze skórą płukać dużą ilością czystej, letniej 
wody i skonsultować się z lekarzem. 
Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane 
dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego dostępnej na żądanie. 

Ochrona środowiska Składniki A i B oraz produkt nieutwardzony powodują zanieczyszczenie wody 
i nie wolno ich usuwać do gruntu, wód powierzchniowych ani kanalizacji.  
Resztki składników A i B należy wymieszać w proporcji 6:1 – po stwardnieniu 
odpad można utylizować jak tworzywo sztuczne. 

Uwagi prawne  

 Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego 
zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu 
aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów 
składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi 
przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, 
substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające 
całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane 
w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez 
Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku 
używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik 
produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem 
i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być 
przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika, dostępnymi na stronie 
internetowej www.sika.pl, które stanowią integralną część wszystkich umów 
zawieranych przez Sika. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań 
zawartych w aktualnej Karcie Technicznej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej 
Karty Technicznej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. 
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Sika Poland Sp. z o.o. 
ul. Karczunkowska 89 
02-871 Warszawa 
Polska 

Tel +48 22 31 00 700 
Fax +48 22 31 00 800 
e-mail sika.poland@pl.sika.com 
www.sika.pl  


